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IDENTIFICAÇÃO DE ERROS ANALÍTICOS EM UM LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS 
 

RESUMO: A maior parte dos procedimentos médicos é baseada em resultados de exames 

laboratoriais, e garantir a exatidão dos resultados é de extrema importância para a segurança do 

paciente. Os laboratórios seguem normas que procuram visar à diminuição de erros que podem 

ocorrer nas três fases do processo de elaboração de exames laboratoriais, a pré-analítica, analítica e 

a pós-analítica. Sendo assim o objetivo deste trabalho foi identificar os principais erros cometidos em 

um laboratório de análises clínicas do município de Ipueiras-Ce. O presente estudo propõe uma 

pesquisa com uma abordagem qualitativa do acompanhamento da rotina diária de um laboratório de 

análises clinicas, no qual foi realizada em três momentos, inicialmente foi feito o acompanhamento 

das recepcionistas, realizando desde a coleta dos dados do cliente e a avaliação e orçamento das 

requisições, o segundo momento se deu pelo acompanhamento do cliente pela técnica responsável 

para realização da coleta, e por fim, o recebimento e cadastramento do material coletado para dar 

início às análises. Os métodos são analisados conforme a confiabilidade e praticidade do 

equipamento, após uma calibração realizada diariamente, com precisão, para garantir a sensibilidade 

do equipamento no momento da leitura dos reagentes junto às amostras de sangue. A maioria dos 

erros encontrados foi observada no momento da informação aos pacientes sobre as observações e 

orientações com as quais não foram repassadas de forma clara, contribuindo assim para que o 

paciente não segue as instruções e comprometendo assim na qualidade dos resultados finais. 

Concluindo-se assim a importância da forma como são repassadas as informações necessárias para 

o paciente e ficando demonstrado que o laboratório de análises clínicas tem uma importância 

fundamental para a medicina na realização do acompanhamento e diagnostico, assim como do 

tratamento do paciente. 

PALAVRAS – CHAVE: Exames Laboratoriais. Erros analíticos. Análises clínicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo mais importante da medicina atualmente é garantir um melhor 

diagnostico, tanto para médicos como para pacientes, fornecendo-os um 

atendimento de qualidade e segurança, com resultados eficientes e rápidos. A 

maioria dos procedimentos médicos é fundamentada em resultados de exames 

clínicos laboratoriais, tornando-os assim, fator importante para o tratamento de 

doenças (GUIMARÃES et al, 2011). 

É no laboratório clinico que o médico embasa suas hipóteses e conclusões, 

assim como suas preocupações em relação aos pacientes, pois é por meio desses 

resultados que poderá decidir sua vida (WISLOCKI, 2011). 

Segundo Guimarães et al, 2011, aproximadamente 70% dos diagnósticos são 

baseados em resultados de exames laboratoriais e que esses laudos influenciam em 

cerca de 65% das decisões médicas referentes a admissões e altas hospitalares 

assim como dos tratamentos terapêuticos. 

Nos laboratórios de análises clinicas e de fundamental importância que se 

tenham profissionais qualificados e que sigam as recomendações necessárias para 

garantir à redução dos erros que podem acontecer, evitando colocar em risco a 

saúde do paciente assim como os custos desnecessários para o laboratório 

(FONSECA; FIORIN; DESTEFANI, 2015). 

Os laboratórios seguem normas que procuram visar a diminuição de erros 

que podem ocorrer nas três fases do processo de elaboração de exames 

laboratoriais, a pré-analítica, analítica e a pós-analítica, abrangendo desde a 

preparação do paciente para a coleta até a liberação dos resultados (COSTA; 

MORELI, 2012). 

Na fase pré-analítica dá-se início desde a preparação dos dados do paciente, 

solicitação, coleta, identificação, armazenamento, transporte e recebimento das 

amostras, garantindo assim maior segurança e agilidade no processo (CHAVES, 

2010). 

Segundo Junior, 2015, a maior porcentagem dos erros dentro de um 

laboratório está relacionada a fase pré-analítica, erros consideráveis podem ocorrer 

nessa fase, dando a ela um olhar específico para esse setor. As melhorias dos 

processos devem ser sempre o foco dos laboratórios, ou seja, cada vez mais se 

procuram melhores serviços e produtos. 



 

 

A fase analítica corresponde aos processos envolvidos na preparação e 

execução das análises laboratoriais, que podem ser monitoradas pelo gestor de 

qualidade ou pelo próprio analista clínico para assegurar os processos de realização 

dos testes. (VIEIRA ET AL, 2011). 

E finalmente na fase pós-analítica, inicia-se no próprio ambiente laboratorial, 

no qual envolve os processos de obtenção, validação e liberação dos laudos, se 

encerrando no momento do recebimento do médico pelo mesmo seguido de sua 

interpretação (PLEBANI, 2007). Erros também podem ser vistos nessa etapa, que 

vão desde as falhas na liberação no momento da digitação ou até mesmo pelo 

atraso na entrega. 

Nos últimos anos, tem sido dada uma maior atenção aos erros cometidos nos 

laboratórios clínicos e suas possíveis consequências para o paciente, devido isso, 

estratégias tem sido criadas para eliminar os problemas quanto à qualidade dos 

programas, incluindo treinamentos, controles de qualidade interno e externo que 

auxiliem desde a coleta de amostras até a saída dos resultados (CARRARO E 

PLEBANI, 2007). 

Durante este trabalho foram selecionados artigos e resumos que apontassem 

os erros ligados aos procedimentos laboratoriais, tendo como objetivo identificar os 

principais erros cometidos em um laboratório de análises clínicas do município de 

Ipueiras-Ce.  

  

2.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo propõe uma pesquisa com uma abordagem qualitativa do 

acompanhamento da rotina diária de um laboratório de análises clinica privado do 

município de Ipueiras – Ceará. Foram avaliadas desde o atendimento ao cliente até 

a liberação dos laudos, com o intuito de se identificar os principais erros cometidos 

pela equipe, visando a melhoria não só da gestão de qualidade do laboratório, mas 

do compromisso com a saúde do paciente. 

Desenvolver a pesquisa a partir de dados qualitativos significa enriquecer as 

informações mensuradas com informações qualitativas ganhando força de 

argumento e qualidade nas conclusões (SILVA, 2009). 

A pesquisa foi realizada por três momentos, inicialmente foi feito o 

acompanhamento das recepcionistas, realizando desde a coleta dos dados do 



 

 

cliente e a avaliação e orçamento das requisições, o segundo momento se deu pelo 

acompanhamento do cliente pela técnica responsável para realização da coleta, e 

por fim, o recebimento e cadastramento do material coletado para dar início as 

análises. 

Antes de todo esse processo, o responsável técnico do laboratório realiza a 

calibragem e controle de todo o equipamento bioquímico e hematológico, os testes 

de calibração foram realizados de acordo com os parâmetros do fabricante do 

reagente.  

Após o recebimento das amostras, realizou-se o cadastro dos pacientes e dos 

exames médicos solicitados em suas requisições, e por fim, foram emitidas etiquetas 

com códigos de barra e número de pedido para cada paciente, facilitando assim o 

rastreio e análises das amostras que foram processadas. 

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Solicitações de exames 

 

Esta etapa inicia-se pela requisição realizada pelo médico após a consulta 

realizada com o cliente, que por meio do seu conhecimento e experiência, saberá 

solicitar exames para determinada patologia que o paciente possa vir a ter. Mas 

dependendo do relato dos pacientes a respeito do seu quadro clínico, a partir desse 

momento, podem-se desencadear os primeiros erros da fase pré-analítica, pois 

grande maioria dos pacientes escondem sintomas no ato da consulta, prejudicando 

assim, a hipótese diagnostica para seu quadro clinico (GUIMARÃES et al, 2011). 

E nesse momento que cabe ao médico ressaltar a importância das 

informações prestadas aos pacientes, sobre as instruções a respeito das condições 

para realização dos exames, mas como e de costume, isso geralmente e feito pelos 

laboratórios, como jejum ou não obrigatório, interrupção do uso de algum 

medicamento, restrito apenas ao médico solicitante, caso o mesmo faça uso, dieta 

específica, repouso, dentre outros (MARTELLI, 2011).  

É nesse momento que se inicia os potenciais erros para a realização da 

coleta, pois grande parte da população é carente de informações e muito dos 

laboratórios não fornecem as informações ou instruções especificas para 



 

 

determinados exames, garantindo assim que a coleta seja prejudicada e fornecendo 

um resultado não preciso.  

 

3.2 Coleta e identificação das amostras 

 

 Após a solicitação dos exames pelo médico, inicia-se a obtenção dos dados 

e cadastro do cliente, fator relevante para a realização da coleta, onde se obtém 

dados sobre idade, gênero, nome completo, jejum ou uso de algum medicamento 

que possa interferir nos exames, fatores que podem vir a influenciar e comprometer 

a exatidão dos resultados.  

Em seguida, inicia-se a coleta do sangue, onde o técnico responsável deve 

estar instruído e capacitado para saber as condições necessárias e adequadas para 

realização da coleta, assim como respeitar as normativas de biossegurança para a 

realização segura da mesma (BERLITZ, 2010). 

Os materiais utilizados durante o procedimento de coleta são descartáveis, 

procurando sempre observar o uso correto do torniquete e local de punção, a 

sequência correta dos tubos a serem utilizados, assim como observar o volume 

correto de cada tubo, homogeneizando-os corretamente (BRASIL, 2006). 

Para facilitar a identificação, o transporte e o armazenamento das amostras, 

utilizam-se etiquetas com código de barras para facilitar no rastreio e até mesmo na 

leitura dos equipamentos analíticos, que identificam os exames a serem realizados 

para cada paciente cadastrado. 

 

3.3 Padronização e calibração dos processos analíticos 

 

As variáveis analíticas existentes em um exame laboratorial devem ser bem 

analisadas e calibradas para garantir a segurança dos resultados com exatidão e 

precisão, esta fase consiste na realização dos testes e na interpretação dos 

resultados (LOPES, 2010). 

Esses métodos são analisados conforme a confiabilidade e praticidade do 

equipamento, após uma calibração realizada diariamente com precisão, para 

garantir a sensibilidade do equipamento no momento da leitura dos reagentes junto 

às amostras de sangue. Além desses processos, analisa-se também a qualidade da 

água, a limpeza das vidrarias, ponteiras e demais equipamentos utilizados nos 



 

 

processos das análises, principalmente dos dispositivos de medição (SCHONS; 

TAVARES, 2010). 

Todos esses processos analíticos estão documentados por meio de POP’s 

(Procedimentos Operacionais Padronizados) que foram implantados no início da 

montagem do laboratório, para estarem à disposição dos técnicos e demais 

profissionais responsáveis pela utilização dos equipamentos e realização dos 

exames. 

Após realização de todos esses processos, dá-se início a realização dos 

exames, que são acompanhados pelo responsável técnico do laboratório, para 

averiguar e acompanhar todo o processo até a liberação do laudo, devendo o 

mesmo, realizar cálculos para assegurar a consistência dos resultados no ato da 

liberação.  

E de inteira responsabilidade da direção do laboratório, assegurar que o laudo 

seja entregue em perfeitas condições, sem rasuras e com dados legíveis e garantir a 

integridade e confidencialidade dos dados do paciente. Todos os laudos são 

mantidos via sistema, para eventual necessidade do paciente, caso o mesmo 

precise (Lopes, 2010).  

 

3.4 Controles de qualidade e identificação dos erros 

 

O controle de qualidade laboratorial é feito no exato momento da realização 

das análises das amostras, onde se mantém o controle dos resultados o mais 

próximo possível dos parâmetros analíticos, sendo repetido o teste, quando se 

necessário, para fim de confirmação do resultado. 

Todo o processo de qualidade requer o envolvimento de toda a equipe, pois é 

desde o início do atendimento ao paciente, até a liberação final do laudo que se 

pode observar e detectar os possíveis erros que podem vir a ser cometidos no 

decorrer de todo o processo. (TOMOEDA ET AL, 2011). 

A maioria dos erros encontrados foram observados no momento da 

informação aos pacientes sobre as observações e orientações com as quais não 

eram repassadas de forma clara, assim quanto a omissão dos mesmos em relação a 

estarem ou não em jejum para determinados testes que exijam essa condição.  

Figura – Tipos e frequências de erros no processamento dos exames. Adaptado de Wallin O. et al. 2008; Plebani e 
Carraro, 2007 e Lippi G. et al. 2003. 



 

 

 
 

Na figura estão descritos os elementos principais de cada fase, mostrando a 

frequência de erros comum nos laboratórios em uma pesquisa realizada por LIMA-

OLIVEIRA (2009), como pode ser citado a exemplo.  

De acordo com Lima-Oliveira et al. (2009), as variáveis pré-analíticas citadas 

podem ser minimizadas ao se estabelecer uma orientação adequada aos pacientes 

em relação ao tempo de jejum, ao efeito dos exercícios físicos no período que 

antecede a coleta, à influência do tabagismo e à caracterização correta do período 

do ciclo menstrual. As informações acerca dos medicamentos em uso pelo paciente 

também são relevantes, cabendo somente ao médico suspender ou considerar no 

momento da avaliação médica. 

Tomoeda et al. 2011, afirmam que o exercício anterior a realização do exame, 

o jejum prolongado, a dieta, o uso de álcool, o tabagismo, drogas, posturas, 

aplicação incorreta do torniquete, são fatores importantes a serem levados em 

consideração no momento da coleta assim como na realização do teste, pois 

interferem no resultado final.  

Zimath 2008, afirma que se deve procurar realizar manuais que padronizem 

as variáveis analíticas de acordo com os programas de controle de qualidade e 

aplica-los no dia a dia do laboratório, procurando qualificar os profissionais, por meio 

de cursos e treinamentos com o intuito de reduzir os erros e garantir uma melhor 

qualidade dos testes.  

 

4- CONCLUSÃO 

• Perda do resultado 

• Interpretação incorreta 

• Erro na transcrição do 
resultado 

• Instabilidade no sistema 

de informação 

laboratorial (SIL) 

• Tempo de liberação de 

resultado acima do 

especificado 

• Falha no equipamento 

• Perda da amostra 

• Troca na identificação 

da amostra 

• Contaminação entre 
amostras 

• Tempo de jejum 

• Flebotomia inadequada 

• Requisição incorreta 

• Perda da requisição 

• Transporte inadequado 

• Interpretação errônea da 
requisição 

• Orientação inadequada ao 
paciente 

• Utilização do aditivo 

inadequado na obtenção da 

amostra 

• Centrifugação inadequada 

Fase 
PÓS-ANALÍTICA 

19-47% 

Fase 
ANALÍTICA 

7-13% 

Fase 
PRÉ-ANALÍTICA 

46-68% 



 

 

 

Por meio deste trabalho, pode-se concluir a importância da forma como são 

repassadas as informações necessárias para o paciente no momento do seu 

atendimento. Ficou demonstrado que os laboratórios de análises clinicam tem uma 

importância fundamental para a medicina na realização do acompanhamento e 

diagnostico, assim como tratamento do paciente.  

A falta de capacitação dos envolvidos nos processos da fase pré-analítica é o 

maior problema encontrado, onde se faz necessário o treinamento dos profissionais 

que compõem a equipe, que deve ser constante a fim de diminuir os erros que 

ocasionem problemas no resultado final. 

Os erros pré-analíticos mais observados também, foram no ato da omissão de 

informações por parte dos pacientes em relação aos exames com os quais 

pretendem realizar, visando assim à importância do diálogo com os pacientes e das 

possíveis consequências que podem acarretar no resultado final dos seus exames.  

A gestão do controle de qualidade deve caminhar junto aos colaboradores, 

aumentando a confiabilidade e credibilidade tanto dos clientes assim como dos 

próprios profissionais, minimizando erros e possibilitando um resultado e tratamento 

terapêutico adequado. 
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